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اسامی موسسات جذب دانشجوی بین المللی دارای مجوز

(در حال تکمیل)

مؤسسات جذب دارای مجوز
ردیف
Row

1
2
3

نام مؤسسه

شماره تماس مؤسسه

Name of the
institute

Contact Number
of the institute

سفیر تالش

025-31846336

ایمان عمل

+982531846336

جذب دانشجو
پیشرو پارس
راهیان علم و
دانش

-

شهر محل استقرار مؤسسه

کشورهای حوزه فعالیت
Countries where institute
are allowed to operate in

پست الکترونیک
Email

افغانستان،ترکیه،عراق

re.azarian@gmail.com

moslemi@modares.ac.ir

صاحب امتیاز
Concessionaire

شماره همراه
Mobile Number

The city where
institute is located

رضا آذریان
Reza Azarian
حسن مسلمی نائینی
Hassan
Moslemi Naeini

09127516341

قم

+989127516341

Qom

Afghanistan,Turky,Iraq

09121594662

تهران

لبنان،هند،پاکستان

+989121594662

Tehran

Lebanon,India,Pakistan

ابراهیم قنبری

09100560572

تهران

افغانستان،ترکیه،عراق

Ebrahim Ghanbari

+989100560572

Tehran

Afghanistan,Turky,Iraq

e.qanbari@gmail.com

مؤسسات جذب دارای مجوز
پست الکترونیک
Email

کشورهای حوزه فعالیت

شهر محل استقرار مؤسسه

Countries where institute
are allowed to operate in

، چین، عراق،افغانستان
sepehr.razavi@gmail.com

 آلمان،روسیه
Afghanistan,Iraq,China,
Russia,Germany

، ترکیه، افغانستان،عراق
ahmadvand@gmail.com

 پاکستان،لبنان
Iraq,Afghanistan,
Turky,Lebanon,Pakistan

، پاکستان، افغانستان، عراق
you.foladvand@gmail.com

 لبنان،سوریه
Iraq,Afghanistan,

Pakistan,Syria,Lebanon
sana.offer2018@gmail.com

عراق
Iraq

The city where
institute is located

شماره همراه

صاحب امتیاز

Mobile Number

Concessionaire

مشهد

09379124852

رضا حقیقی نیت

Mashhad
کرمانشاه
Kermanshah

+989379124852 Reza Haghighi Niat

09125850580

مهدی احمدوند

051-37058120

بنیاد بین المللی

+985137058120

امیران دانش

083-37270112-3

مشاور دانش

+989125850580 Mehdi Amadvand +988337270112-3

یاسین
علم گستر

تهران
Tehran

09128438744

یوسف فوالدوند

+989128438744

Yousef Fouladvand

)مهاباد(آذربایجان غربی

09365891091

Mahabad

شماره تماس مؤسسه
نام مؤسسه
ردیف
Contact Number Name of the
Row
of the institute
institute

+989365891091

شایسته محمودی
Shayesteh
Mahmoudi

-

-

شریف
دانش شکوه
شایسته

4

5

6

7

